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Introducció

● Estils pròpis amb Estils pròpis amb 
selectors (id i class)selectors (id i class)

● Agrupament estilsAgrupament estils

● Aniuament estilsAniuament estils

● Pseudoclasses i Pseudoclasses i 
pseudoelementspseudoelements

● Agrupament Agrupament 
propietatspropietats

● Imatges FonsImatges Fons

● Detecció errorsDetecció errors

● TextText

● DIV i SPANDIV i SPAN

● Model de format Model de format 
visualvisual



  

Estils pròpis amb id i class

● Selector class:Selector class:

– Permet assignar “classes” als elements Permet assignar “classes” als elements 
HTMLHTML

.introduc {.introduc {

color: red;color: red;

font-weight: bold;font-weight: bold;

}}

<p class=”introduc”>Paràgraf introductori</p><p class=”introduc”>Paràgraf introductori</p>



  

Estils pròpis amb id i class

● Podem escollir classes per elements concrets:Podem escollir classes per elements concrets:
p.introduc {p.introduc {

color: red;color: red;

font-weight: bold;font-weight: bold;

}}

<p class=”introduc”>Paràgraf introductori</p><p class=”introduc”>Paràgraf introductori</p>



  

Estils pròpis amb id i class

● Podem crear estils que s'assignaran a Podem crear estils que s'assignaran a 
elements concrets IDENTIFICATS (id):elements concrets IDENTIFICATS (id):

#intro {#intro {

color: blue;color: blue;

padding: 1em;padding: 1em;

}}

<div id=”intro”><div id=”intro”>

<p class=”introduc”>Paràgraf introductori</p><p class=”introduc”>Paràgraf introductori</p>

</div></div>



  

Exemple

● Creeu dos estils de paràgraf.

● Apliqueu-los a dos paràgrafs del exemple.

● Dissenyeu un estil per una peça concreta de 
codi HTML.



  

Agrupant estils 
● Podem minimitzar espai de la definició d'estilsPodem minimitzar espai de la definició d'estils

h1 {h1 {

color: blue;color: blue;

}}

.classe1 {.classe1 {

color: blue;color: blue;

}}

● A:A:
h1 .classe1 {h1 .classe1 {

color: blue;color: blue;

}}



  

Aniuament estils 
● Podem definir una jerarquia d'estils, aplicables Podem definir una jerarquia d'estils, aplicables 

tots ells:tots ells:
#sidebar {#sidebar {

background-color: blue;background-color: blue;

padding: 1em;padding: 1em;

}}

#sidebar h1{#sidebar h1{

color: red;color: red;

}}

#sidebar p {#sidebar p {

color: black; color: black; 

font-weight: bold;font-weight: bold;

}}



  

Aniuament estils 
● Aplicació simultània:Aplicació simultània:

<div id=”sidebar”><div id=”sidebar”>

<h1>Sobre...</h1><h1>Sobre...</h1>

<p>Biografia autor </p><p>Biografia autor </p>

<p>Mes coses autor </p><p>Mes coses autor </p>

</div></div>



  

Exemple

● Afegiu el codi HTML anterior i proveu d'afegir 
i treure paràgrafs dins i fora del DIV.



  

Pseudo-Classes 
● Especifiquen estat sobre un selectorEspecifiquen estat sobre un selector

● No tots els navegadors les implementen!No tots els navegadors les implementen!

● Tots:Tots:
– first-childfirst-child

– focusfocus

● Enllaços:Enllaços:
– linklink

– visitedvisited

– activeactive

– hoverhover



  

Pseudo-Classes 
● Exemple:Exemple:

a.enllac:link{a.enllac:link{

color: blue;color: blue;

}}

a.enllac:visited{a.enllac:visited{

color: blue;color: blue;

}}

a.enllac:hover{a.enllac:hover{

background-color: yellow;background-color: yellow;

text-decoration: none;text-decoration: none;

color: blue;color: blue;

}}



  

Pseudo-Elements 
● Afegeixen efectes especials a selectorsAfegeixen efectes especials a selectors

● No tots els navegadors els implementen!No tots els navegadors els implementen!

– beforebefore

– afterafter

– first-letterfirst-letter

– First-lineFirst-line

● Permeten definir efectes: abans, despres, per la primera lletra i la primera Permeten definir efectes: abans, despres, per la primera lletra i la primera 
línia, respectivament, d'un element.línia, respectivament, d'un element.

h1:after
{
content:url(afoto.gif);
}



  

Agrupant propietats
● Per minimitzar espai podem agrupar propietats Per minimitzar espai podem agrupar propietats 

similars:similars:
p {p {

border: 2px solid yellow;border: 2px solid yellow;

} } 

Denota: border-width border-style border-colorDenota: border-width border-style border-color

p {p {

font: italic bold 1em/2 “Arial”;font: italic bold 1em/2 “Arial”;

}}

Denota: font-style font-variant font-weight font-size/line-height Denota: font-style font-variant font-weight font-size/line-height 
font-familyfont-family



  

Exemple

● Crear enllaços que variïn la presentació a 
mesura que hi passem per sobre, els visitem, 
etc.

● Posar una imatge al principi de cada paràgraf.



  

Imatges de fons
● Podem posar-les a molts elements HTMLPodem posar-les a molts elements HTML

● Per posar imatges:Per posar imatges:
– background-color: color de fonsbackground-color: color de fons

– background-image: imatge de fonsbackground-image: imatge de fons

– background-repeat: com repetir la imatgebackground-repeat: com repetir la imatge

● repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeatrepeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat

– background-position:background-position:

● top, center, bottom, left, right (i combinacions)top, center, bottom, left, right (i combinacions)

body{body{

background: white url(afoto.png) no-repeat top right;background: white url(afoto.png) no-repeat top right;

}}



  

Exemple

● Posar una imatge de fons de pantalla, repetida 
verticalment i centrada horitzontalment

● Fer una taula de 6 files, fent-ne les files de 
fons de color blau i verd alternadament.



  

Més text HTML
● Elements semàntics per textElements semàntics per text

● Abreviacións: Abreviacións: 
– <abbr title=”For The Win”>FTW</abbr><abbr title=”For The Win”>FTW</abbr>

– <acronym title=”Escola Pol·litècnica Superior”>EPS</acronym><acronym title=”Escola Pol·litècnica Superior”>EPS</acronym>

● Citacions:Citacions:
– <blockquote></blockquote>: Bloc de cites<blockquote></blockquote>: Bloc de cites

– <cite></cite>: Cita en línia<cite></cite>: Cita en línia

● Codi:Codi:
– <code></codi>: Bloc de codi <code></codi>: Bloc de codi 

– <var></var>: Nom de variable<var></var>: Nom de variable

● Sense Format:Sense Format:
– <pre></pre>: No formatejar (respecta salts de línia i espais)<pre></pre>: No formatejar (respecta salts de línia i espais)



  

DIV i SPAN
● Estructura del text.Estructura del text.

● DIV (division):DIV (division):

– Separacions lògiques de blocs d'una Separacions lògiques de blocs d'una 
pàgina. pàgina. 

– Ideal per aplicar format a tot el bloc. Ideal per aplicar format a tot el bloc. 
<div id=”sidemenu”><div id=”sidemenu”>

<ul><ul>

<li><a href=”home.html”>Inici</a></li><li><a href=”home.html”>Inici</a></li>

<li><a href=”end.html”>final</a></li><li><a href=”end.html”>final</a></li>

</ul></ul>

</div></div>



  

DIV i SPAN
● Abans de DIV: Abans de DIV: TAULES!!!TAULES!!!

– No respecta semàntica:No respecta semàntica:

Taules per llistar dades no fer Taules per llistar dades no fer 
estructura de planaestructura de plana

– Major temps de processament per Major temps de processament per 
renderitzarrenderitzar

● SPAN: similar a DIV però per donar format in-SPAN: similar a DIV però per donar format in-
line.line.



  

Model de visualització
● Model de caixa: Model de caixa: 

– Contingut (mides: width i height)Contingut (mides: width i height)

– Farciment (padding)Farciment (padding)

– Vora (border)Vora (border)

– Marges (margin)Marges (margin)
● Width i height: mida del contingut.Width i height: mida del contingut.

● Espai ocupat per element (ample):Espai ocupat per element (ample):

width+padding+border+marginwidth+padding+border+margin



  

Exemple

● Crear un HTML amb dos DIV.

● Posar text dins dels DIV.

● Posar una vora de color a cada un d'ells.

● Posar marge (50px) al primer

● Posar marge (50px) al segon

● Observar canvis entre posar i treure marges



  

Model de visualització
● Objectes:Objectes:

– En línia (inline)En línia (inline)

– Bloc (block)Bloc (block)
● Podem canviar-ho:Podem canviar-ho:

– display: inline, display: block; display: nonedisplay: inline, display: block; display: none

● Visibilitat:Visibilitat:
– visibility: hiddenvisibility: hidden

● display:none – No es mostra, no ocupa espaidisplay:none – No es mostra, no ocupa espai

● visibility:hidden – No es mostra, ocupa espaivisibility:hidden – No es mostra, ocupa espai



  

Posicionament
● Modes:Modes:

– Estàtica (DEF) (position:static). Seguint Estàtica (DEF) (position:static). Seguint 
flux de la pàgina.flux de la pàgina.

– Fixa (position:fixed). Relativa a la finestra Fixa (position:fixed). Relativa a la finestra 
del navegador.del navegador.

– Relativa (position:relative). Relativa a la Relativa (position:relative). Relativa a la 
seva posició normal (Estàtica).seva posició normal (Estàtica).

– Absoluta (position:absolute). Relativa al Absoluta (position:absolute). Relativa al 
primer element que tingui primer element que tingui 
posicionament no estàtic (o <html>).posicionament no estàtic (o <html>).



  

Posicionament
● Sobreposament.Sobreposament.

– Si hi ha sobreposament podem decidir Si hi ha sobreposament podem decidir 
quin element va sobre l'altre:quin element va sobre l'altre:

z-index: <index>z-index: <index>
– <index> positiu o negatiu.<index> positiu o negatiu.

– A major index, més a sobre.A major index, més a sobre.



  

Posicionament
● FloatingFloating

– Especifica cap on es mou (flota) l'element Especifica cap on es mou (flota) l'element 
dins l'element que el conté, fins tocar la dins l'element que el conté, fins tocar la 
vora o un altre floating.vora o un altre floating.

– float: right, left, none, inheritfloat: right, left, none, inherit

– Podem fer que en un costat (o els dos) no Podem fer que en un costat (o els dos) no 
s'acceptin elements flotants:s'acceptin elements flotants:

● clear: left, right, both,  none, inheritclear: left, right, both,  none, inherit



  

Exemple

● Crear amb HTML i CSS una plana amb aspecte 
similar a la següent. 

Teniu al campus un exemple: sense estil 
(però amb una proposta de DIV)

● Fent servir tot l'aprés.



  

Exemple
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